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אווז אני הגברי! השוביניזם עזאזל //■ל
 על מצפצפת שלי, החזייה את בת /
ה את בצד שם לי ויש הנישואין, מוסד
״ההוא ההונגרי מאהב . . . 

 שלא ערב, הזוועתי לשיאו הגיע ובכך
מ כבר כולו גדולה אחת שואה אלא היה

תחילתו.

ל כאשר הפלשתינית, והמהפיכה ישראל
 הבזיק שם הישראלית בקונסוליה מישהו
 של השיחרור שתנועת מאחר גאוני: רעיון

הער לצד הטבע, בדרך נוטה, ההומואים
 ה־ תנועת את להטות היה כדאי — בים

 ואפשר ישראל. לצד הנשים של שיחרור
בי. להתחיל

 לשאת התכוונתי לא מעולם האמת, למען
 ליב.• ווימנ׳ס של קבוצה אותה בפני דברים
על להרצות והתכוננתי במונטריאול, הייתי

 שקמה הנשים״, של ״תנועת־השיחרור •
 ה־ לאחר בארצות־הברית לאחרונה לתחייה

 תנועות־שיחרור של הצלחה־להקיס־רעש
ו כמו אחרות, ח של ז שחור״ ״הכו וה ה

בארצות־הברית. הומואים

* * *
 ומכל מצידי, מצירו, טעות. זו יתד! ך*

 לאותו נכנסתי כאשר אבל הצדדים. 1 |
 האירגון של קטנה דירה באותה קטן, סלון

ו עדיין ידעתי לא האשה, לשיחרור ז י  א
טעות.

 הערב. תוכנית על לוח הכריז בכניסה
תוח — הרצאה התקיימה נאומי לפני  פי

תה בעובדת להכרתה האשה עירנות היו

ה משפיעה שיחרור־הנשיס, תנועת ליב,״ ה״ווימנסלגבר הריון תי  בסיסמאו
 היית לא ״האם אחרים. גופים על גם שלה המקיפה והפירסומת

ה היית לוא יותר, נזהר ת  המטיפה זו, כרזה קוראת להריון?״ להיכנס העלול זה א
ד על־ידי פורסמה זו כרזה הילודה. על לפיקוח' כנון ״האיגו שפחה״, לתי  שייך שאינו המ
 את מציג התנועה, של ברוח־הפירסומת נדבק הוא אולם — הנשים שיחדור לתנועת
ת הוציאה הנשים לשיחרור התנועה מגוחכת. בצורה הגברת משעשעים, פלאקאטים מאו
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הן זו, בכרזההאשה שיחרור ה שיחרור ״תנועת חסידות של כבעיני
כ וראשונה, בראש האשה, שיחרור נראה — נשים״

 לובשת צעירה נראית בכרזה הגזול. המשעבד הוא הלא הגבר, של בפרצופו בריא אגרוף
זו בגדי ו  אומרת לגבר. ״קאראטה״ מכת ומכניסה ״קאראטה״, בתרגיל באוויר מדלגת ג׳

 לשיוויון לוחמת הנשים״ שיחרור ״תנועת תינוקת.״ מעט, לא כבר ״התקדמת הכרזה:
ל האשה כ שורי ב ת החיים, מי ת התנועה וחברו צוניו הן קי תי שו  מתנועות־ פחות לא בדרי

שחור״ ״הכוח של זו כמו אחרות, שיחרור ההומואים. של השיחרור תנועת או ה

 — נאומי אחרי היום. של בחברה שיפחה
 של השונים האספקטים לניתוח פגישה
יכול הניתוח תוצאות את הנישואין. מוסד

 על השלטים אחד לפי מראש, לנחש תי
 אחד אף עם — נתחתן לא מעולם הקיר:

דבר.״ שום ועם
ה תחת לחרדתי, פורסם, שלי נאומי
את מנתחת ישראלית מהפכנית כותרת:

 בשביל חוקים לחוקק לכלבים מותר ״ממתי
 שלם זעק מולי הקיר על החתלתולות?״

ידי תחזקנה — העולם כל ״אחיות אחר:
 בארץ עליזה את הראתה אחרת כרזה כן.״

 וכרזה בשלשלאות, כולה כבולה הפלאות,
 מניפות במדי־קרב, כושיות הראתה רביעית
השחור. הכוח בסמל קמוץ אגרוף
נטל־ חוברות־הסברה. ערימת היתר, לידי

 מזכי* שהיוזה מי זוהר, דנה
ב אבנרי אורי של המדינית רתו

 באר- המימשל ראשי עם מגעיו
 מכבר לא הוזמנה צות־הברית,

 ויהודיים ציוניים מוסדות על״ידי
באוניבר בעיקר הרצאות, למסע

 וקנדה, ארצות״הברית של סיטות
 החדש. השמאל של קהל בפני

 אחד פרק מתפרסם זה בעמוד
מזכרונותיה.

זוהר דנה ■מאת
ת מאבקה ע  בישראל. האשה שיחדור בתנו

- הראשונה. תגובתי היתד, אני?״ ״מי, י  ״א
הי בישראל,״ האשד, שיחרור תנועת ה ז

 שהערב כבר ידעתי השנייה. התגובה תד,
 דרך היתד, שלא אלא גדול, חרבון יהיה

¥ ¥ ¥לסגת.
ידיד היה ערב, באותו אלי, מלווה ך■

נכ כאשר הדלת את בפני שפתח ישראלי 1 ן
 שבוניסט המעיל. את להוריד לי ועזר נסנו,
 שנורא ומה השטן. ברא לא עוד כזה גברי
 וטונות במידי לבושה הייתי — יותר עוד
 של קלאסיים פריטים — תכשיטים של

 פי, את פתחתי לא עוד השיפחה. לבוש
מנשוא. כבדים חטאים שני ביצעתי וכבר

 במכנסיים כולן לבושות התנועה, חברות
מ הבוהקות פניהן לא־הדוקות, וחולצות

 הגה, ללא זה בכל הבחינו איפור, שמץ
הרועמת. בשתיקה ממשיכות כשהן

 הפינות, לאחת צעדתי מובנת בעצבנות
שזעק: לשלט מתחת בדיוק — והתיישבתי

 הווימנ׳ס של התנ״ב זה היה לידי. אחת תי
 הראשון המשפט הכלבתות. מינשר — ליב

וב בגאון להכריז חייבת אשד, ״כל הכריז:
 זה שכלבתא מאחר כלבתא, היותה על און

יופיי.
 עבר. עם בלשון למלווי אמרתי ״יוסי,״

 בשבילי.״ לא פשוט הזה ״העסק
״״שששש , . .  ״אין יוסי. אותי הרגיע .

 לנושא תדברי רק להתעצבן. סיבה שום
 ורק בסדר. יהיה והכל הפלשתינאים, של

האח העניינים על מילה לדבר לא תשתדלי
האלו.״ רים

★ ★ ★

 ה־ ואת הקרח את לשכור נסיון ^
ש־ לשכנה פנה הוא המכבידה, שתיקה *4
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 השחור״, ״הכוח של הסיסמה מן לקוח

 הוא שחור דהיינו, — 81301018 1ג68ו141£111
יפה. זה שחור או יופי,
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